REGULAMIN ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH
sezon 2021-2022

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Poniższy regulamin obowiązuje w Centrum Kultury i Sportu (CKiS) oraz we wszystkich jego filiach, podczas
wszystkich zajęć organizowanych przez CKiS.
1.2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu (CKiS)
w Krzeszowicach, jest wypełnienie formularza elektronicznego wraz z akceptacją wszystkich punktów
poniższego regulaminu przez dorosłego uczestnika zajęć bądź rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Dokonanie
zapisu dorosłego uczestnika zajęć/dziecka i uregulowanie należności za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
1.3. Uczestnik zajęć bądź rodzic/prawny opiekun dziecka zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika/dziecka jest
mu znany, że uczestnik zajęć/dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
oraz, że uczestnik zajęć/dziecko nie miały kontaktu (tak jak osoby z ich najbliższego otoczenia) z osobami
zakażonymi na COVID-19 oraz przebywającymi na kwarantannie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
1.4. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób biorących udział w zajęciach, uczestnik zajęć bądź
rodzic/prawny opiekun powinien poinformować Instruktora prowadzącego zajęcia o jakichkolwiek zmianach
w stanie zdrowia uczestnika zajęć/dziecka, które mogłyby stanowić przeciwwskazanie do udziału w zajęciach.
Ponadto jest zobowiązany zgłaszać na bieżąco wszelkie dolegliwości uczestnika zajęć/dziecka i udzielać
wyczerpujących informacji na ten temat.
1.5. CKiS oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę dziecka z CKiS/filii CKiS do domu oraz
z domu do CKiS/filii CKiS.
1.6. Instruktorzy/pracownicy CKiS nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione drogie sprzęty
(telefony, tablety, odtwarzacze itp.), które dziecko bądź uczestnik zajęć przynosi ze sobą na zajęcia.
Rekomenduje się, aby nie przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
1.7. Za szkody wyrządzone przez dziecko podczas zajęć na terenie CKiS/filii CKiS, rodzic/prawny opiekun
odpowiada finansowo.
2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

2.1. Uczestnik zajęć bądź rodzic/prawny opiekun, po zapoznaniu się z regulaminem, wysyła zgłoszenie na
zajęcia poprzez stosowny formularz, znajdujący się na stronie www.ckiskrzeszowice.pl.
2.2. W zajęciach organizowanych przez CKiS mogą uczestniczyć dzieci, których rodzic/prawny opiekun
zapoznał się z regulaminem oraz uregulował opłatę według obowiązującego cennika.

W zajęciach organizowanych przez CKiS mogą uczestniczyć dorośli, którzy zapoznali się z regulaminem oraz
uregulowali opłatę według obowiązującego cennika.
2.3. W salach, podczas zajęć, mogą przebywać tylko dzieci/uczestnicy zajęć oraz Instruktor. Wyjątek stanowią
zajęcia dla najmłodszych, gdzie dzieciom towarzyszą rodzice.
2.4. Rodzic/prawny opiekun dziecka oraz inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach podczas
zajęć, jak i na korytarzu, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz pracowników CKiS, ze względu na
stan epidemii i obostrzenia z nim związane.
2.5. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia
(instruktor ma prawo nie przyjąć dziecka na zajęcia, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 5 minut).
2.6. Uczestnik zajęć powinien posiadać ubiór/strój dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju
prowadzonych zajęć. Rekomenduje się także, by uczestnicy zajęć przychodzili na zajęcia stacjonarne w miarę
możliwości już przebrane w strój.
2.7. Instruktor prowadzący zajęcia w CKiS ma prawo zwrócić uwagę dziecku/uczestnikowi zajęć, jeżeli jego
zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
2.8. Obowiązuje zakaz wnoszenia żywności na sale.
2.9 CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja o tym będzie umieszczona
na stronie www.ckiskrzeszowice.pl oraz dostarczona do uczestnika zajęć bądź rodzica/prawnego opiekuna
poprzez wiadomość sms.
2.10. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.ckiskrzeszowice.pl oraz
fanpage’u na Facebooku.
2.11. Przebywanie dziecka/uczestnika zajęć na sali bez wiedzy i zgody instruktora jest niedozwolone.
2.12. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć bez zgody instruktora jest niedozwolone.
2.13. W przypadku niedostatecznej ilości osób w grupie CKiS zastrzega sobie możliwość zawieszenia zajęć.
2.14. W razie niespełnienia warunków regulaminu przez uczestnika zajęć bądź rodzica/opiekuna prawnego,
instruktor ma prawo nie dopuścić dziecka/uczestnika do zajęć.

3. ODBIERANIE DZIECKA Z CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH

3.1. Rodzice lub upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych osoby przyprowadzają i odbierają dzieci
z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z siedziby
CKiS/filii CKiS.
3.2. Dziecko odbierane jest z CKiS/filii CKiS przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich
osoby po zakończonych zajęciach w miejscu do tego wyznaczonym, lub wraca samo, jeśli rodzic zaznaczy taką
opcję w formularzu zgłoszeniowym.

3.3. Odebranie dziecka przez inną osobę może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia
podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują wyznaczonemu
pracownikowi CKiS w Krzeszowicach.
3.4. Rodzice lub upoważnione przez nich osoby, ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z siedziby CKiS/filii CKiS bądź z miejsca, w którym odbywają się dane zajęcia.
3.5. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka na zajęcia, ale mogą także zostać w każdej
chwili odwołane lub zmienione.
3.6.
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z siedziby/filii CKiS. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie
pisemnej.
3.7. Nie ma możliwości odebrania dziecka przez inną osobę niż rodzice/opiekunowie prawni lub osoby
upoważnione, np. na podstawie telefonicznej prośby rodzica lub innej osoby.
3.8. Pracownik CKiS może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. będącej pod
wpływem alkoholu). W tym przypadku pracownik CKiS może wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego lub
upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe pracownik CKiS ma obowiązek wezwać policję.
3.9. Dziecko, po zakończeniu zajęć, może opuścić siedzibę CKiS/filię CKiS bez opieki jedynie po wyrażeniu na
to zgody przez rodziców/opiekunów prawnych w formularzy zgłoszeniowym. Dzieci poniżej 7 roku życia
muszą być bezwzględnie odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów czy też osoby upoważnione.
3.10. W każdym wypadku gdy pracownik/prowadzący zajęcia instruktor będzie miał jakiekolwiek wątpliwości
co do stopnia dojrzałości dziecka w zakresie samodzielnego powrotu do domu, CKIS zastrzega sobie kontakt z
rodzicem/ prawnym opiekunem z uwagi na prawny obowiązek chronienia dzieci przed narażeniem na
niebezpieczeństwo.
3.11. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po zakończeniu zajęć, wyznaczony pracownik CKiS
powiadomi telefonicznie o zaistniałym fakcie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka.
3. 12 W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, pracownik CKiS oczekuje z dzieckiem w
siedzibie CKiS/filii CKiS przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu wyznaczony pracownik CKiS poinformuje
najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

4. OPŁATY
4.1. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu według
obowiązującego cennika.

4.2. Preferowaną formą płatności za zajęcia są przelewy bankowe. W wyjątkowych sytuacjach, wraz
z zachowaniem reżimu sanitarnego, istnieje możliwość opłacenia zajęć w kasie CKiS (siedziba główna CKiS),
która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.
4.3. Wnosząc opłaty za zajęcia poprzez przelew bankowy należy w tytule przelewu podać imię i nazwisko
dziecka/uczestnika oraz rodzaj zajęć (np. Jan Kowalski, szachy).
4.4. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy uczestnika zajęć, CKiS nie zwraca opłaty za zajęcia
oraz nie przenosi ich na inny termin.
4.5. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka/ uczestnika na zajęciach z powodu choroby (powyżej
2 tygodni) należy zgłosić ten fakt instruktorowi lub w sekretariacie CKiS (telefonicznie). Jedynie w tym
przypadku dopuszcza się indywidualne ustalenia z instruktorem i dyrektorem CKiS w sprawie wykorzystania
wykupionego karnetu.
4.6. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w Cenniku na stronie www.ckiskrzeszowice.pl.
4.7. Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach honoruje Kartę Dużej Rodziny.

5. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH PODCZAS PANDEMII COVID-19

5.1. Ze względu na panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, CKiS
w Krzeszowicach zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i regulaminu, o czym każdorazowo
informować będzie na stronie internetowej. Ze względu na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną
w kraju oraz ciągle ulegające zmianie wytyczne dla instytucji kultury zajęcia mogą zostać odwołane.
5.2. CKiS podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i działania w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 2 maja 2020 r., zalecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
5.3. Uczestnik zajęć bądź rodzic/prawny opiekun akceptując ten regulamin oświadcza, że ma pełną
świadomość, że istnieje możliwości zakażenia COVID-19 podczas zajęć.
5.4. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają na zajęcia dzieci, które nie wykazują objawów infekcji (katar,
kaszel, podwyższona temperatura, itp.) i nie miały kontaktu (tak jak osoby z ich najbliższego otoczenia)
z osobami zakażonymi na COVID-19 oraz przebywającymi na kwarantannie w okresie 10 dni przed
rozpoczęciem zajęć. Dziecko wykazujące oznaki chorobowe zostanie odizolowane w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu. W sytuacji złego samopoczucia dziecka rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do
niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
5.5. Uczestnik zajęć - osoba pełnoletnia, przychodzi na zajęcia jeśli nie wykazuje objawów infekcji (katar,
kaszel, podwyższona temperatura, itp.) i tylko w sytuacji jeśli nie miał kontaktu (tak jak osoby z jego
najbliższego otoczenia) z osobami zakażonymi na COVID-19 oraz przebywającymi na kwarantannie, w okresie
10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

5.6. W filiach CKiS dziecko odbierane będzie przez pracownika CKiS lub instruktora zajęć przy wejściu do
budynku lub w jego holu. Należy również zaznaczyć, że rodzic/prawny opiekun musi stosować się do zasad
reżimu sanitarnego tj. mieć przede wszystkim zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny
minimum 1,5 m.
5.7. W filiach CKiS uczestnicy zajęć - osoby pełnoletnie są zobowiązane zachować aktualne zasady reżimu
sanitarnego (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5.8. Na zajęcia organizowane w siedzibie CKiS (ul. dr J. Walkowskiego 1), uczestnicy zajęć wchodzą dwoma
różnymi wejściami – będzie to uzależnione od miejsca odbywania się zajęć:
- Sala Plastyczna (I piętro) - wejście od parkingu przy ulicy Parkowej,
- Sala 1 i 2 (parter) – wejście od ulicy Walkowskiego.
5.9. Rodzic/prawny opiekun odprowadzający dziecko na zajęcia w siedzibie CKiS może wejść do przestrzeni
wspólnej, zachowując następujące zasady:
- po wejściu do obiektu rodzic/prawny opiekun oraz każdy uczestnik zajęć niezwłocznie dezynfekują ręce
środkiem dezynfekującym dostępnym przy wejściu,
- na terenie siedziby CKiS obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa,
- do budynku wchodzi 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi biorącymi udział w danych zajęciach,
- należy zachować dystans min. 1,5 m od innych uczestników zajęć/rodziców/prawnych opiekunów
przyprowadzających dziecko/dzieci,
- należy zachować dystans min. 1,5 m od pracowników CKiS,
- dziecko wchodzi samo na zajęcia,
- uczestnicy zajęć/ rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. PROCEDURY W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

6.1. Instruktor zajęć/pracownik CKiS z pomocą personelu pomocniczego bezzwłocznie odizolowuje dziecko,
u którego zaobserwowano objawy choroby w miejscu odosobnienia.
6.2. Instruktor zajęć/pracownik CKiS z pomocą personelu pomocniczego bezzwłocznie zabezpiecza się
w środki ochrony osobistej znajdujące się w Izolatorium.
6.3. Instruktor zajęć/pracownik CKiS pozostaje z dzieckiem utrzymując minimum 2 m. odległości.
6.4. Instruktor zajęć/pracownik CKiS zawiadamia rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zaistniałej sytuacji.
6.5 Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest odebrać dziecko niezwłocznie, maksymalnie do 60 minut.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Uczestnik zajęć bądź rodzic/prawny opiekun dzieci uczestniczących w zajęciach w CKiS
w Krzeszowicach zobowiązany jest do zapoznawania się z bieżącymi informacjami, podawanymi na stronie
internetowej: www.ckiskrzeszowice.pl lub informacjami podawanymi przez instruktora.
7.2. CKiS zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć
w CKiS do celów promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez każdego dorosłego
uczestnika zajęć lub rodzica/prawnego opiekuna dziecka, uczestniczącego w zajęciach.
7.3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o ewentualnych
zmianach regulaminu będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.ckiskrzeszowice.pl.

www.ckiskrzeszowice.pl

